
Høringssvar til Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven 

og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 

 

 

Til rette vedkommende. 

Et høringssvar fra en praktiserende læge. 

 

Mit navn er Laura Lundby, jeg har praksis i Valby, København. 

Det er mit livs projekt, mit fjerde barn – det, der holder mig i dette land. 

Jeg har gennemgået ialt 16 års uddannelse ( universitet og specialisering, samt HD 1.del) for at nå til i 2009, 

at købe en nedslidt solopraksis i Valby. Sådan en praksis, som jeg tænker, er Regionernes og 

sundhedministerens mareridt:  der var kun lige indført computer, de fysiske rammer var som at træde ind i 

et museum og sekretæren tog blot røret af telefonen, hvis hun trængte til en pause. Efter en 6 mdrs 

ombygning af lokalerog 1,2 mio kunne jeg etablere et kompagniskab med min makker. Vi har nu 3200 

patienter. Vi har datafangst og kan efter ca. 2 års registrering nu gøre brug af vores data i praksis. Vi kan se, 

at de små forbedringer vi har gjort, vor organisation af patienter og vort personale gør, at vi ligger i toppen 

mht behandlingskvalitet af f.eks. sukker syge.  

Vi elsker vort arbejde, vor arbejdsplads, vort dygtige personale. Vi har en flad organisationsstruktur, hvor 

vore erfarne sygeplejersker nemt kommer til orde. Absolut moderne ledelsesstil med uddelegering  af 

ansvar efter evne. Helt modsat af hvad jeg selv oplevede som ansat i sygehusvæsnet.  

Det, der driver os unge er entreprenørånden, udviklingen, tætheden til patienterne. At vi allerede efter få 

år kender vores patienter og nemt kan se hvornår de virkelig er syge. Og det er hele essencen af at være 

speciallæge i almen medicin. 

Vi er opdraget af regionerne i kraft af vores uddannelse til speciallæge i almen medicin; og med det følger 

selvfølgelig også en stor respekt for regionens pengekasse. Vi siger nej til mange ønsker fra patienterne på 

en daglig basis. Nej til unødvendige undersøgelser, nej til ekstra kontroller – vi er absolut gate keepere og 

gør hele tiden de økonomiske overslag over patienternes ønsker og behov. Det må Regionerne og 

sundhedsministeren respektere os for.  Og vi sender for hver enkelt konsultation en detaljeret regning.  

Jeg har indtil efteråret 2012 betragtet Regionerne som vores samarbejdspartner – vi ville det samme... 

Mest mulig sundhed for pengene og lighed i sundhed. Indførelse af kræftpakkeforløbene har været 

fantastisk. Og de centrale visitationer er en stor hjælp.  

Med dette lovforslag ser det ud til, at ligheden skabes ved at forringe alles tilbud. Og hvis vi læger bliver 

liberale, endnu mere ulighed.  De største tabere bliver som altid de psykiatriske patienter.  

 



Jeg tror ikke, at det er for sent for parterne at vende tilbage til et forhandlingsbord. Det kræver at 

lovforslaget trækkes tilbage og forhandlingerne kan foregå i et frugtbart forhandlingsklima med en neutral 

forhandlingsleder... 

Styrk et  godt og billigt system ved dialog og forhandling. 

Med venlig hilsen 

Laura Lundby 

Speciallæge i almen medicin 

Medejer af Lundby og Tybjerg, Valby Langgade 75b,1,sal, 2500 Valby. 

 

 


